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EFEKTY ENERGETYCZNE UZYSKANE NA PODSTAWIE
BADAÑ PROCESÓW CIEPLNYCH W PRZECHOWALNIACH
W REGIONIE LUBELSKIM
Streszczenie. W artykule przedstawiona jest analiza przejcia ciep³a przez cianê technicznej
komory z uwzglêdnieniem harmonicznego charakteru atmosferycznych zmian temperatury.
Sinusoidalne zmiany wielkoci wejciowych na zewnêtrznej powierzchni przegrody obiektu
budowlanego powoduj¹ równie¿ sinusoidalny charakter zmian na wewnêtrznej cianie pomieszczenia. Przeprowadzone badania cieplne na rzeczywistym obiekcie pozwoli³y na optymalny projekt komory ze wzglêdu na energetyczny aspekt przy jej eksploatacji.
S³owa kluczowe: wymiana ciep³a, energia, oszczêdnoæ energii w budynkach.

WSTÊP
Projektowanie domu czy te¿ dowolnego obiektu budowlanego pod wzglêdem
ochrony cieplnej konstrukcji wymaga znajomoci zasad i procesów opisywanych
przez fizykê budowli. Budowle  komory techniczne powinny spe³niaæ wymagania
zwi¹zane z oszczêdzaniem energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Nieznajomoæ procesów cieplnych wystêpuj¹cych w obiektach budowlanych a w szczególnoci nie dotrzymywanie poziomu wartoci wspó³czynników przewodzenia ciep³a przez przegrody, mo¿e doprowadziæ do marnotrawienia stale dro¿ej¹cej energii a tym samum do nadmiernego zanieczyszczania
powietrza atmosferycznego.
Problem oszczêdzania energii na pocz¹tku XXI wieku staje siê jeszcze bardziej
istotny ni¿ w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy to po raz pierwszy pojawi³ siê kryzys energetyczny zwi¹zany z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.
Konflikt ten trwa do dnia dzisiejszego w ró¿nym stopniu nabrzmia³y a dotyczy równie¿
kontroli nad ród³ami konwencjonalnej energii.
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DYNAMIKA ZMIAN TEMPERATURY ATMOSFERYCZNEJ I JEJ
WP£YW NA WYMIANÊ CIEP£A PRZEZ PRZEGRODY KOMORY
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Umiejêtnoæ obliczania iloci wymienianego ciep³a z otoczeniem oraz utrzymywania temperatury okrelonego pomieszczenia ma pierwszorzêdne znaczenie dla projektowania a nastêpnie prawid³owego eksploatowania urz¹dzeñ i obiektów w energetyce
cieplnej, ch³odnictwie, przemyle spo¿ywczym i w budownictwie. Dotychczas stosowane metody projektowania zewnêtrznych przegród obiektów budowlanych uwzglêdniaj¹ warunki klimatyczne niestety tylko w sposób statyczny  okrelaj¹c redni¹ temperaturê powietrza w regionie. Tymczasem, jak jest powszechnie wiadomo, zmiany
temperatury powietrza atmosferycznego s¹ ze swej natury dynamiczne, wystêpuje w
nich sk³adowa zmienna dobowa, dekadowa, miesiêczna czy nawet roczna. Na poni¿szych rysunkach przedstawione s¹ wybrane przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w ró¿nych porach roku w okolicach Lublina w celu wykazania ich oscylacyjnego charakteru w postaci sinusoidalnej zmiennoci.
Projektuj¹c zatem zewnêtrzn¹ kilkuwarstwow¹ przegrodê budynku  komory technicznej, nale¿y wy¿ej wymienion¹ dynamikê zmian temperatury powietrza atmosferycznego uwzglêdniæ, poniewa¿ ma ona znacz¹cy wp³yw na oszczêdnoæ energii agregatów ch³odz¹cych lub ogrzewaj¹cych obiekt budowlany. Projekt taki mia³by zapew
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Rys. 1. Przebiegi dobowe temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach miasta
Lublina w pierwszych trzech dniach miesi¹ca kwietnia
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Rys. 2. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach Lublina
w miesi¹cu kwietniu
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Rys. 3. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach miasta Lublina
w miesi¹cu maju
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Rys. 4. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach Lublina
w miesi¹cu czerwcu
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Rys. 5. Przebiegi temperatury atmosferycznej zarejestrowane w okolicach Lublina
w okresie jednego roku (od kwietnia 2007 do marca 2008)

niæ tak¹ bezw³adnoæ ciepln¹ budynku (uzyskan¹ poprzez odpowiedni dobór materia³ów budowlanych, ich gruboci oraz iloci warstw przegrody), która pozwoli³aby dodatkowo wesprzeæ energooszczêdnoæ zastosowanych w nim urz¹dzeñ. Najprociej wyjaniaj¹c to zjawisko  chodzi w nim o t³umienie pojawiaj¹cej siê amplitudy zmian temperatury we wnêtrzu komory na skutek harmonicznych zmian temperatury zewnêtrznej. Tak wiêc t³umienie to jest rezultatem przesuniêcia fazowego wektora strumienia
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ciep³a przenikaj¹cego do pomieszczenia. Wielkoæ tego t³umienia i fazowe przesuniêcie
mo¿na przewidzieæ na podstawie modelu matematyczno-fizycznego wykorzystuj¹cego na przyk³ad analogiê elektryczn¹ w procesach zwi¹zanych z wymian¹ ciep³a.
W praktyce mo¿emy uzyskaæ potwierdzenie przedstawionych rozwa¿añ dotycz¹cych stabilnoci cieplnej obiektów chocia¿by na przyk³adzie istniej¹cych do dnia dzisiejszego redniowiecznych budowli, np. kocio³ów, bibliotek czy zamków, w których
nie ma potrzeby stosowaæ klimatyzacjê w upalne dni lata a zim¹ specjalnego ogrzewania. Tak, wiêc wspó³czenie odpowiednio skonstruowana przegroda, zapewniaj¹ca inercyjnoæ ciepln¹ komory, pozwoli uzyskaæ znacz¹ce oszczêdnoci energii niezbêdnej
do utrzymywania okrelonej temperatury wewn¹trz obiektów budowlanych.

WSPÓ£CZYNNIK PRZEWODZENIA CIEP£A I JEGO ZNACZENIE
W BADANYCH KOMORACH
Parametrem okrelaj¹cym przewodnoæ ciepln¹ jest wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a l [Wm-1K-1], który zale¿y miêdzy innymi od gêstoci objêtociowej i struktury
materia³u przegrody, od wilgotnoci oraz temperatury. Wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a jest informacj¹ o strumieniu energii, jaki przep³ywa przez jednostkow¹ powierzchniê warstwy materia³u o gruboci 1 m, przy ró¿nicy temperatur po obydwu stronach
tej warstwy, równej 1 K (1°C).
Im wiêksza jest gêstoæ objêtociowa tym wiêkszy jest wspó³czynnik, a tym samym materia³ ma gorsz¹ izolacyjnoæ. Ponadto w materia³ach o tych samych substancjach, lecz ró¿nych gêstociach, wystêpuj¹ ró¿ne wspó³czynniki przewodzenia ciep³a.
Wzrost temperatury powoduje wzrost przewodnoci cieplnej materia³ów budowlanych.
Dzieje siê tak, dlatego ¿e nastêpuje zwiêkszenie przewodnoci cieplnej substancji sta³ej
i powietrza zawartego w porach. Jednoczenie w porach wystêpuje przep³yw ciep³a
wskutek promieniowania. Praktyczne zastosowanie tego zjawiska ma znaczenie tylko,
gdy materia³y s¹ stosowane w wysokich lub niskich temperaturach, tj. np. izolacja gor¹cych zbiorników. W przegrodach budowlanych wahania temperatur s¹ stosunkowo niskie, co pozwala pomin¹æ zmiany przewodnoci cieplnej. Jednak okrelaj¹c wartoæ
wspó³czynnika ë nale¿y zawsze podawaæ temperaturê w jakiej zosta³ on oznaczony.
Zjawisko przewodzenia ciep³a przez ciany zewnêtrzne pomieszczeñ stanowi najwiêksz¹ czêæ wymiany ciep³a w komorach. Dominuje ono w ca³kowitym bilansie
cieplnym obiektów budowlanych przeznaczonych zarówno do sta³ego przebywania w
nich osób jak te¿ i obiektów, w których przebywanie pracowników jest krótkotrwa³e.
Przegrody zewnêtrzne spe³niaj¹ funkcje ochronn¹ nie tylko w stosunku do strat cieplnych lecz jednoczenie reguluj¹ warunki wilgotnociowe oraz powietrzne w pomieszczeniach. ciany zewnêtrzne powinny w okrelonym stopniu umo¿liwiæ przenikanie
powietrza oraz pary wodnej przy jednoczesnym wch³anianiu wilgoci.
Jak jest powszechnie wiadomo, wartoci fizyczne materia³ów budowlanych ulegaj¹ niekorzystnym dla u¿ytkownika zmianom pod wp³ywem zawilgocenia ciany.
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Wilgoæ ujemnie wp³ywa na jakoæ izolacji przegrody jak te¿ i na jej trwa³oæ. Celem
skutecznej ochrony budynku przed wilgoci¹ jest unikanie negatywnych wp³ywów jej
obecnoci i wynikaj¹cych z tego usterek lub szkód. Warunkiem utrzymania w pomieszczeniach budynku komfortowego mikroklimatu s¹ suche przegrody, otaczaj¹ce to pomieszczenie. Wilgotne przegrody znacznie uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie komfortowych
warunków, jest to wrêcz niemo¿liwe, nawet przy bardzo intensywnym ogrzewaniu.
W ochronie przed wilgoci¹ bardzo istotny jest tak¿e przep³yw pary wodnej. Dyfuzja
pary wodnej przez przegrody budowlane to proces wyrównywania cz¹stkowych cinieñ pary wodnej pomiêdzy dwoma rodowiskami, które rozdziela przegroda. Przep³yw pary wodnej odbywa siê od rodowiska o wy¿szej koncentracji pary do rodowiska o koncentracji ni¿szej, tak wiêc para wodna bêdzie zawsze dyfundowaæ w tym
kierunku, gdzie powietrze jest bardziej suche. W³aciwoci materia³ów zwi¹zanych
z dyfuzj¹ pary wodnej przez materia³y budowlane charakteryzuje wspó³czynnik paroprzepuszczalnoci [mg/(m.h.Pa)]. Odpowiada on iloci pary wodnej w miligramach,
jaka dyfunduje przez 1 m2 warstwy materia³u o gruboci 1 m w ci¹gu jednej godziny
i przy ró¿nicy cinieñ po obydwu stronach tej warstwy równej 1 Pa. Podobnie, jak dla
przep³ywu ciep³a przez pow³okê zewnêtrzn¹ budynku, wprowadzono pojêcie oporu
dyfuzyjnego dowolnej warstwy materia³u: Z = d / d, gdzie: d  gruboæ warstwy [m].
Woda zamkniêta w porach ma wspó³czynnik l ok. 0,56 [Wm-1K-1] a wiêc oko³o 20
razy wiêkszy od wspó³czynnika l powietrza zamkniêtego w porach o rednicy oko³o
0,05 mm materia³u budowlanego. Dodatkowy wp³yw na proces przewodzenia ciep³a
ma dyfuzja pary wodnej, z któr¹ po³¹czone jest zwiêkszone przenoszenie ciep³a oraz
kapilarne przemieszczanie siê wilgoci. Ze wzrostem wilgotnoci materia³ów nastêpuje
wzrost wartoci wspó³czynnika przewodzenia ciep³a. I dlatego obni¿enie wartoci termoizolacyjnych przez wilgoæ spowodowane jest tym, ¿e na miejsce powietrza zawartego w porach wchodzi w³anie woda.
Proces ten nie przebiega jednakowo w ró¿nych materia³ach, zale¿ny jest od struktury i pochodzenia materia³u, np. w betonach komórkowych przyjmuje siê, ¿e przyrost
wspó³czynnika l wynosi ok. 4,5% na 1% przyrostu wilgoci.
Celem zweryfikowania tego zjawiska przeprowadzono eksperyment na stanowisku
laboratoryjnym (rys. 6.) najpierw dla materia³u mokrego a nastêpnie podobny eksperyment powtórzono dla materia³u bezporednio wyjêtego z pieca  suszarki, tzn. dla ceg³y
suchej. Warunki zewnêtrzne eksperymentu dla obu przypadków by³y takie same. Temperatura w komorze ciep³ej by³a zaprogramowana na poziomie +25 oC a temperatura w
komorze zimnej na wartoæ + 1,5 oC. Mierzone wartoci temperatur na obu powierzchniach ceg³y oraz w jej wnêtrzu rejestrowane by³y niezale¿nie dla ka¿dego z zainstalowanych sensorów, a nastêpnie zapisywane na dysku komputera przy kroku pomiarowym
wynosz¹cym 15 minut. Równolegle z pomiarem temperatury rejestrowana by³a równie¿ przy pomocy programu komputerowego wilgotnoæ ceg³y. Uzyskane z pomiarów
wartoci temperatur, gêstoci strumieni ciep³a oraz wilgotnoci pos³u¿y³y do wyliczeñ
energetycznych w bilansie ciep³a dla ró¿norodnych komór technicznych.
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Rys. 6. Schemat stanowiska laboratoryjnego do badania gêstoci strumieni ciep³a

REZULTATY BADAÑ PROCESÓW CIEPLNYCH W PRZECHOWALNI
JAB£EK
Badania dotycz¹ce uzyskania oszczêdnoci energii przeznaczonej na utrzymanie
po¿¹danego mikroklimatu wewn¹trz przechowalni owoców rozpoczê³y siê poprzez
przeprowadzenie pomiarów temperatur i strumieni przenikaj¹cego ciep³a w ró¿nych
miejscach cian jak i pod³óg w eksploatowanych komorach cieplnych.
Obiektami przeprowadzanych badañ by³y przechowalnie jab³ek i gruszek o pojemnoci 80 ton owoców ka¿da, sk³adowanych w drewnianych i przewiewnych skrzyniach. Temperatura przechowywania we wnêtrzu ka¿dej z komór utrzymywana by³a
na poziomie od oko³o 00 C do +10 C przez ca³y okres posezonowy owoców.
Pomiary temperatur i strumieni ciep³a zosta³y przeprowadzone w okresie zimowo 
wiosennym w roku 2007 na powierzchniach zewnêtrznych oraz wewnêtrznych na
przegrodach obwodowych jak równie¿ na pod³ogach. Przegrody pierwszej komory
zbudowane by³a z warstwy poliuretanu o gruboci 12 cm a drugiej komory ze styropianu o gruboci 20 cm. Obie ciany zewnêtrzne obiektów ch³odniczych pokryte by³y
obustronnie powlekan¹ blach¹ stalow¹. Temperatura atmosferyczna powietrza by³a
pobrana z dobowych wykresów zmian temperatury dla tego miejsca, tzn. regionu Radzynia Podlaskiego, dostêpnych na stronach internetowych numerycznego prognozowania pogody. Przeprowadzone zosta³y pomiary gêstoci strumieni ciep³a w siedmiu
odleg³ych od siebie o oko³o 1 metra punktach zewnêtrznej warstwy przegrody na wszystkich czterech stronach obu komór przechowalniczych owoców. Podobne pomiary
gêstoci strumieni ciep³a przeprowadzono na wewnêtrznych warstwach cian oraz na
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Rys. 7. Dobowe przebiegi rozk³adu temperatur na powierzchniach przechowalni owoców

pod³ogach komór. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoli³y wskazaæ miejsca wystêpowania najwiêkszych strat ciep³a w eksploatowanych obiektach ch³odniczych. Poza
miejscami zwi¹zanymi z niedostateczn¹ izolacyjnoci¹ komór przechowalniczych wskazano równie¿ przyczyny pojawiaj¹cych siê strat ciep³a ze wzglêdu na orientacjê geograficzn¹ obiektu jak i na umiejscowienie przyleg³ego do przechowalni jab³ek i gruszek
pomieszczenia technicznego i magazynu.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przedstawione na powy¿szym rysunku wyniki pomiarów s¹ fragmentem badañ
zwi¹zanych z przep³ywem ciep³a przez przegrody przechowalni i dokonywane by³y w
ró¿nych wariantach zarówno temperaturowych jak i czasowych jak równie¿ na rzeczywistych jak i na modelowych obiektach. Przy pomocy ró¿norodnych sond pomiarowych mo¿na by³o odczytywaæ wartoci temperatur jak i strumieni ciep³a w dowolnych miejscach badanej ciany. Na stanowisku laboratoryjnym mo¿na by³o symulowaæ
na obu stronach przegrody ró¿ne warunki zwi¹zane z przebiegiem temperatury atmosferycznej jak równie¿ z ¿¹danym re¿imem cieplnym wnêtrza komory. Uzyskane wyniki
pozwalaj¹ optymalizowaæ konstrukcjê przegród komory przechowalniczej uzyskuj¹c
w zwi¹zku z tym wymierne efekty ekonomiczne. Mo¿emy siê mia³o domylaæ, ¿e
zapotrzebowanie stale dro¿ej¹cej energii elektrycznej na utrzymywanie temperatury o
wartoci jednego stopnia Celsjusza we wnêtrzu przechowalni przez okres ponad pó³
roku w naszym klimacie wymaga znacznych nak³adów finansowych. W wyniku wspó³-
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pracy z sadownikami i jednoczenie z w³acicielami przechowalni owoców mo¿na by³o
stwierdziæ aktualny stan zapotrzebowania na energiê a jednoczenie wskazaæ drogê do
uzyskania oszczêdnoci energetycznych przy eksploatacji przechowalni jab³ek.
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ENERGETIC EFFECTS IN EXPLOITATION THERMAL TREATMENT CHAMBERS
FOR FRUIT IN REGION OF LUBLIN
Summary
In this paper is presented new concept of thermal analysis derived from harmonic character of
temperature changes in bilding environment. The analytical approach seems appropriate to
obtain established purposes i.e.: the description of temperature changes and heat transfer
within the chamber walls and its gaseous environment. The paper presents exemplary measurement results taken in Lublin region during various periods throughout a year. The proper
construction of an object with prescribed thermo-stability characteristic can use the phase
difference between internal and external temperature and allow to lower costs of energy,
necessary for cooling or heating the technical spaces.
Key words: heat exchanges, energy, savings of energy in buildings.
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